
 

ધોરણ-૬ પ્રથમ સત્ર અભ્યાસક્રમ :2022-2023 

વિષય એવપ્રલ જૂન જુલાઈ ઓગષ્ટ  સપ્ટેમ્બર ઓક્ટોબર  

પરીક્ષા   માસિક કિોટી-૧ આશરે 
(૧૨/૭ થી ૧૯/૭)  

 પ્રથમ િત્ર પરીક્ષા આશરે  
(૨૭/૯ થી ૫/૧૦) 

બીજા િત્ર નો અભ્યાિક્રમ 
શરૂ કરવો  

ગજુરાતી પાઠ – ૧, કાવ્ય -૨, 
વ્યા-‘િ’ અને ‘શ’ વાળા 
શબ્દોના અથથભદે,  

ગધાથથ ગ્રહણ  
 

પાઠ – ૩,૪  
વ્યા. જોડણીના સનયમો  
સનબધં:રેલવનેી દુસનયા  

સવચાર સવસ્તાર 

 

કાવ્ય - ૫, પાઠ - ૬, 
દ્વિરૂક્ત અને સ્વાનકુારી 
સનબધં:રસવશકંર મહારાજ  
િકં્ષક્ષપ્ત લખાણ   

કાવ્ય - ૭, પાઠ - ૮, 
વ્યા. વાક્યના પ્રકારો  
સનબધં:મારા િપનાનુ ં
ભારત 

વાતાથ :શેઠની યકુ્ક્ત  

પાઠ - ૯  
વ્યા. શબ્દકોશનો ઉપયોગ 

સનબધં – આદશથ સવધાથી  
અહવેાલ લખેન  

પાઠ -૧૦  
સનબધં:એક બાળ એક ઝાડ 

સવચાર સવસ્તાર  

હિન્દી पाठ -१, काव्य –२    
अनुवाद-ववचार ववस्तार  

पाठ -३,४ 

सववनाम आरो उसके 
प्रकार  

ननबंध : बरसात का 
पहला ददन ,चचत्र वर्वन  

पाठ -५,६ 

ववरमचचहन  

ननबंध : मरेा गााँव  

कहानी :शेठ की चतरुाई  

 

पाठ -७  

ववशेषर् के प्रकार, 
ननबंध:राखी  

पत्र लेखन  

पाठ -८  

ननबंध:नदी कक आत्मकथा  

गध समीक्षा 

काव्य -१  

संयुक्ताक्षर 

ननबंध:पेड़ हमारे ममत्र  

चचत्र वर्वन   

અંગ્રેજી  Unit :1  
TRANSALATION 

Unit :2 
GRAMMER : UNIT – 1 
ESSAY : MY 
CLASSROOM 

Unit :3 
GRAMMER : UNIT – 2 
ESSAY : THE ELEPHANT 

Unit :4 
GRAMMER : UNIT - 3 
ESSAY: NAVARATRI 

Unit :4 
GRAMMER : UNIT – 4 
 

Unit -1 
GRAMMER : UNIT – 1 
PICTURE DISCRIPTION 
 

સસં્કૃત વદંના, ક્ષચત્રપદાની  
૧ થી ૪ વતથમાનકાળ 

પરસ્મપૈદના પ્રત્યયો   

પ્રકરણ -૨,૩,૪  પ્રકરણ -૫,૬  

પનુરાવતથન-૧ 
પ્રકરણ- ૭,૮  

વતથમાનકાળ આત્મનપેદના 
પ્રત્યયો  

પ્રકરણ -૯ પનુરાવતથન-૨ 

 

પ્રકરણ -૧ 

Maths Chapter -1 Chapter -2,3 Chapter -4,5 Chapter -6,7 Chapter -8,Revision. Chapter-9 
Science Chapter.1, 2  Chapter3,4,5 

(experiment) 

Chapter5(complete),6 

(experiment) 

Chapter7,8(half) 

(experiment) 

Chapter.8(complete) 
Revision . 

Chapter -9 

સા.વિજ્ઞાન  પ્રકરણ -૧૪ પ્રકરણ – ૨,૧૦ પ્રકરણ -૩,૯   પ્રકરણ -૧૨,૧૫ પ્રકરણ -૪ (નકશાપસૂતિ)  પનુરાવતથન 

કમ્પ્યટુર પાઠ-૧ પાઠ-૨ પાઠ-૩,૪ પાઠ-૪,૫ પાઠ-૬ પનુરાવતથન 

ચિત્રકામ રંગસમશ્રણ – ૧ (ઓપેડ) 

રંગસમશ્રણ – ૨ (થીયરી) 

(વોટરકલર) –િમજ 

અક્ષરલેખન  
પ્રચાર ક્ષચત્ર  
 

સ્મસૃતક્ષચત્ર  
િર્જનાત્મક ક્ષચત્ર  

ભાતક્ષચત્ર 

ભાતક્ષચત્ર  
એક્ઝામ પનુરાવતથન  લેન્ડસ્કેપ  

શા.કે. વજન, ઊંચાઈ, માપન, કિરત દાવ ૧ થી ૧૦, યોગાિન , આિન- યોગાિન- ૭,૮  પ્રાણાયામ  વજન - ઊંચાઈ  



દોડ,  

યોગ એટલે શુ ં?  
ખો-ખો, અષટાગં યોગ 
પરરચય એથ્લેરટક્િ 
આિનો- ૧,૨  

૩,૪,૫,૬ખો-ખો, 
એથ્લરેટક્િ  

બેલેન્િ V, Tરમત દડામાર, 
કબડ્ડી   

પનુરાવતથન, 
પરીક્ષા  

માપન  
સયૂથ નમસ્કાર   

 

ધોરણ-૬ દ્વિતીય સત્ર અભ્યાસક્રમ :2022-2023 

વિષય નિેમ્બર હિસેમ્બર જાન્યઆુરી ફેબ્રઆુરી માિચ 
પરીક્ષા   માસિક કિોટી-૨ આશરે 

(૪/૧ થી ૧૨/૧) 
 દ્વિતીય િત્ર પરીક્ષા 

આશરે (૨૫/૩ થી ૨/૪) 
ગજુરાતી પાઠ -૧૧, કાવ્ય – ૧૨,૧૩, 

સવશષેણ અને સવશેષય 

સનબધં – સુદંર અક્ષ્રરનુ ંમહત્વ  
ગધાથથ ગ્રહણ 

પાઠ -૧૪, કાવ્ય -૧૫  
રક્રયાસવશષેણ 

પત્ર લેખન, સનબધં – કચ્છનુ ંરણ  

પત્ર લેખન  

પાઠ -૧૬,૧૭  

રક્રયાપદ,નામપદ 

સનબધં – પ્રવાિનુ ંજીવન 
ધડતરમા ંસ્થાન ,પ્રિે નોટ   

કાવ્ય -૧૮  

વ્યા.-સવરામક્ષચહ્નો 
સનબધં:આપણી કુટેવો  
અહવેાલ લખેન   

પનુરાવતથન  
િકં્ષક્ષપ્ત લખાણ   

હિન્દી पाठ -१,२,३ 

ववचार ववस्तार  

पाठ -४,५ 

मलगं पररवतवन  

ननबंध :एक घायल पंखी की 
आत्मकथा ,कहानी लेखन 

पाठ -६  

ननबंध : श्रम का महत्व  

पत्र लेखन 

 

पुनरावतवन -७   

ननबंध:लोहपुरुष सरदार 
वल्लभभाई पटेल  

गधसमीक्षा 
 

પનુરાવતથન  

English Unit -2 
GRAMMER : UNIT - 2 

Unit -3 
GRAMMER : UNIT – 3 
ESSAY: MY FAVOURITE 
CRICKETER 
 

Unit -4 
GRAMMER : UNIT – 4  
ESSAY: VISIT TO A FAIR  

Unit -5 
GRAMMER : UNIT – 5 
 ESSAY: THE CAMEL 

પનુરાવતથન 

સસં્કૃત પ્રકરણ -૨,૩ ‘અ’કારાન્ત 
પલુ્લિંગ ‘રામ’ પ્રત્યયોની 
િમજ   

પ્રકરણ -૪,૫  

પનુરાવતથન-૧ 

પ્રકરણ -૬,૭ પ્રકરણ -૮,૯   પનુરાવતથન 

Maths Chapter-10, 
 

Chapter-11,12 Chapter -13 

 

 Chapter -14 
 

પનુરાવતથન 

Science Chapter -1૦,11 

Experiment 

Chapter -12,13 

Experiment 

Chapter -14,15 

 

Chapter -16Revision. પનુરાવતથન 

સા.વિજ્ઞાન  પ્રકરણ -૫,૧૧ પ્રકરણ -૧૬,૬ પ્રકરણ -૧૩,૭  પ્રકરણ -૧૭,૮  

(નકશાપસૂતિ) પનુરાવતથન  
પનુરાવતથન 

કમ્પ્યટુર પાઠ-૧ પાઠ-૨ પાઠ-૩,૪ પાઠ-૪,૫ પનુરાવતથન 

ચિત્રકામ થીયરી િત્ર-૨   ભાત ક્ષચત્ર  પ્રચાર ક્ષચત્ર  િર્જનાત્મક ક્ષચત્ર   પનુરાવતથન 



સ્મસૃત ક્ષચત્ર   અક્ષર લખેન   

શા.કે. બેઠકના દાવ ૧ થી ૫ 
યોગાિન -૧,૨,૩ એથ્લરેટક્િ  

યોગાિન ૪,૫,૬,૭  

બટાકા રેિ, કબડ્ડી   
યોગાિનો ૮,૯,૧૦,૧૧,૧૨  વોલીબોલ યોગાિન ૧૩,૧૪ 

પ્રાણાયામ પનુરાવતથન પરીક્ષા  
 

 


